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Τάξη: Ε’

«Πως στηρίζεται
το φυτό;»
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Πως στηρίζεται το φυτό;
Τι περίεργο παρατηρείτε στα λουλούδια
της διπλανής εικόνας; Μήπως τους
λείπει κάτι; Πως θα µπορούσε η
κατάσταση να γίνει καλύτερη για αυτά;

Πείραµα
Όργανα-Υλικά







2 πλαστικά κυπελλάκια
1 φύλλο χαρτί Α4
3-4 συνδετήρες
σελοτέιπ
µολύβι µε γόµα
χώµα από τον κήπο µας ή
από µια γλάστρα ή
άµµο µε χαλικάκια από την
αυλή του σχολείου

Γεµίστε το ένα κυπελλάκι µε χώµα (µε τη βοήθεια του άλλου κυπέλλου ή µε τη
βοήθεια του χαρτιού Α4) έως τη µέση περίπου. Προσπαθήστε να στηρίξετε το
µολύβι µέσα στο κυπελλάκι. Έπειτα σπρώξτε ελαφρά το µολύβι.
Τι παρατηρείτε;
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 Παρατήρηση

Ανοίξτε µερικούς συνδετήρες
(3-4) όχι τελείως, φτιάχνοντας
ποδαράκια. Στη συνέχεια
στερεώστε τους ανοιγµένους
συνδετήρες στη γόµα του
µολυβιού. Εάν το µολύβι δεν
έχει γόµα, τότε χρησιµοποιήστε
σελοτέιπ. ∆οκιµάστε τώρα να
στηρίξετε το µολύβι.
Τι παρατηρείτε;

 Παρατήρηση

Τοποθετήστε την κατασκευή µέσα
στο κυπελλάκι και σκεπάστε µε το
υπόλοιπο χώµα έως επάνω. Εάν
θέλετε µπορείτε να προσθέσετε
άµµο ή χαλικάκια που έχετε βρει
από την αυλή του σχολείου σας ή
από τον κήπο. ∆οκιµάστε να
σπρώξετε µε µεγαλύτερη δύναµη το
µολύβι.
Τι παρατηρείτε;
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 Παρατήρηση

Σε ποιο σηµείο της προσπάθειάς σας φέρατε καλύτερο αποτέλεσµα;
Ποια υλικά σας βοήθησαν πιο πολύ;

 Αντιστοιχίζω

Προσπαθώ τώρα
να καταλάβω τι
συµβολίζει το
κάθε υλικό…

χώµα σε κυπελλάκι

ρίζες

µολύβι

έδαφος

συνδετήρες

φυτό
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Στη χώρα µας, κατά τους
καλοκαιρινούς κυρίως µήνες,
ξεσπούν αρκετές πυρκαγιές. Τα
κυριότερα αίτια είναι η απροσεξία και
ο εµπρησµός. Επίσης παρατηρείται
υπερβολική και παράνοµη υλοτοµία.
Καταστρέφονται δυστυχώς αρκετοί
σηµαντικοί πνεύµονες οξυγόνου. Τα
δάση και τα δέντρα εξαφανίζονται µε
ολοένα αυξανόµενους ρυθµούς.
Τα αρνητικά αποτελέσµατα φαίνονται
όλες τις εποχές, αλλά κυρίως τους
χειµερινούς µήνες. Γιατί όµως τότε;
Εκτός από τα δέντρα, και τι άλλο
παθαίνει ζηµιά; Αν θυµηθείτε µερικά
πλάνα από τα δελτία ειδήσεων, θα
µπορέσετε να απαντήσετε. Επίσης
σας βοηθάει και η διπλανή εικόνα.
Παρατηρήστε την πιο προσεχτικά….



Συµπέρασµα

Συµπληρώστε το συµπέρασµα χρησιµοποιώντας και τις λέξεις:
 στήριξη  φυτά ρίζες έδαφος / δέντρα συγκράτηση έδαφος  προστασία
διάβρωση πληµµύρες
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Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι όλοι µας έχουµε χρέος να
προστατεύουµε τα δάση. Αυτά µας παρέχουν το οξυγόνο
που είναι απαραίτητο για τη ζωή όλων των οργανισµών του
πλανήτη, µας τροφοδοτούν µε πολύτιµους πόρους και
αποτελούν καταφύγιο για τα ζώα.
Όµως η ύπαρξη των δασών βοηθά και στην προστασία του εδάφους
από τη διάβρωση. Αν δεν υπήρχαν τα δέντρα µε τις ρίζες τους, τότε τίποτα
δε θα µπορούσε να συγκρατήσει το έδαφος, µε αποτέλεσµα αυτό να διαλύεται
και να παρασύρεται µε την πρώτη νεροποντή…. Χωρίς τα δάση το έδαφος
µένει απροστάτευτο από τις πληµµύρες. Έτσι αφού δεν υπάρχουν ρίζες για
να απορροφήσουν τα νερά και για να συγκρατήσουν το χώµα, τότε αυτά
καταλήγουν στις πόλεις µας .
Η προσοχή, η πρόληψη, το ενδιαφέρον µας για τα δέντρα και η έννοια
της αναδάσωσης καλό θα ήταν να µας απασχολούν λίγο παραπάνω και έτσι
να µας γίνει τρόπος ζωής. Καταστρέφοντας τα δέντρα, είναι σαν να
καταστρέφουµε την ίδια µας τη ζωή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.
1) Σταυρόλεξο
Ποια λέξη θα σχηµατιστεί κάθετα;
1. Έτσι λέγεται αυτός που βάζει
φωτιά στο δάσος
2. Η διάλυση του εδάφους αλλιώς
ονοµάζεται και…..
3. Με αυτόν τον τρόπο
αντικαθιστούµε τα καµένα
δέντρα
4. Βρίσκονται στα κλαδιά των
δέντρων
5. Από αυτόν µεταφέρεται το
νερό και οι διάφορες ουσίες
στο υπόλοιπο φυτό
(ονοµαστική πτώση)
6. Η ρίζα και το έδαφος….. το
φυτό
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2) Σωστό ή λάθος;
Βάζω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος

Σ Οι ρίζες στηρίζουν το φυτό µε τη βοήθεια και του εδάφους
Λ Το έδαφος παρασύρει τα δέντρα
Λ ∆ιάβρωση έχουµε όταν τα δέντρα παρασύρονται από τα νερά
Σ Με την αναδάσωση φροντίζουµε να ανανεώνουµε το δάσος
Σ Η κοπή των δέντρων αλλιώς ονοµάζεται και υλοτοµία

Και κάτι ακόµη…
Μα που βρίσκονται οι ρίζες; Ένα θαύµα της
φύσης!!!
Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί µοναδικό φαινόµενο και είναι από τα πιο αξιόλογα
αξιοθέατα της Αρκαδίας. Η εκκλησία κτίστηκε µεταξύ του 1050-1100 µ.Χ. προς τιµήν της
οσιοµάρτυρος Θεοδώρας. Βρίσκεται
κοντά στο χωριό Βάστα της
Μεγαλόπολης σε µια κατάφυτη
ειδυλλιακή ρεµατιά µε πυκνό δάσος από
θεόρατες βελανιδιές.
Στη µικρή αυτή εκκλησία η φύση έχει
θαυµατουργήσει. ∆εκαεφτά πελώρια
δένδρα είναι φυτρωµένα πάνω στη
στέγη της, ενώ από τα θεµέλιά της
αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού.
Το φαινόµενο αυτό πρέπει να οφείλεται
στο ότι η εκκλησία είναι πέτρινη και
θολωτή µε αρκετή περιεκτικότητα σε χώµα. Σε αυτό το λίγο χώµα φύτρωσε αρχικά ένα
πουρνάρι που σιγά-σιγά µεγάλωσε και έριξε και τους δικούς του καρπούς. Έτσι πάνω στην
οροφή της εκκλησίας φύτρωσαν αρκετά πουρνάρια, σφεντάµια και κοκορεβιθιές. Στο
εσωτερικό του ναού οι ρίζες δε φαίνονται πουθενά!!! Η λαϊκή παράδοση το απέδωσε σε
θαύµα.
Σύµφωνα πάντως µε την παράδοση, η οσιοµάρτυς εµαρτύρησε για την πίστη της και
εκτελέστηκε εδώ από τους διώκτες της. Λίγο πριν εκτελεστεί, προσευχήθηκε: "...Κάνε Κύριε
στο µνήµα µου να φυτρώσουν δέντρα που να µαρτυρούν την προστασία σου στην αγνότητά
µου. Και το αίµα µου να γίνει νερό και να ποτίζει. Αµήν". Έτσι µετά το θάνατό της δεκαεπτά
δένδρα που αντέχουν σε κάθε άνεµο, φύτρωσαν από θαύµα γύρω από το ναό.

